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Informes 4 

Declaracions institucionals 5 

D'altres 5 

INTERVINENTS 

Diputats 

Membres del Govern 

D'altres 

TEMÁTIC 

INICIA TIVES 

CONSTITUCIÓ DEL PARLAMENT 

Sessió Constitutiva del Parlament de les Illes Balears. 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 2-9. 

SESSIÓ D'INVESTIDURA 

Sessió d'investidura del candidat a president de la 
comunitat autónoma de les IIIes Balears. 
DS núm. 2 (15 i 17 dejuliol), pago 14-56. 

DEBAT SOBRE L'ORIENTACIÓ POLÍTICA 
GENERAL DEL GOVERN 

Debat General sobre I'orientació política general del 
Govern de la comunitat autónoma de les Illes Balears. 
DS núm. 10 (3, 4 i 5 de novembre), pago 206-281. 

DEBAT GENERAL SOBRE POLÍTICA 
TURÍSTICA 

Debat General sobre política turística. 
DS núm. 13 (24,25 i 26 de novembre), pago 374-451. 

5 

18 

20 

20 

PROJECTES DE LLEI 

De pressuposts generals de la comunitat autónoma de les 
IIIes Balears per al 1988. 
Debat de totalitat, OS núm. 15 (2 de desembre), pago 482-520. 
Dictamen comissió, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), pago 
522-647. 

PROPOSICIONS DE LLEI 

RGE núm. 733/87, de declaració de s'Estany d'Es Peix de 
Formentera com a Área Natural d'Especiallnteres. 
Debat de presa en consideració, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 
94-99. 

RGE núm. 739/87, de declaració de Sa Canova d' Arta com 
a Área Natural d'Especial Interes. 
Debat de presa en consideració, DS núm. 5 (7 d'octubre), pago 
99-107. 

RGE núm. 778/87, deis consells insulars. 
Debat de 'presa en consideració, DS núm. 4 (1 d'octubre), pago 
62-75 . 

RGE núm. 965/87, de dcclaració de Cabrera Parc Nacional 
i Reserva Integral. 
DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 364-370. 

ESMENES A LA TOTALITAT 

RGE núm. 976/87, al Projccte de lIei d'edificis 
instaHacions fora d'ordenació. 
DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 338-343. 



4 

5 

5 

5 

8 

o 

) 

DlAR! OE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1987 3 

RGE núm. 981/87, al Projecte de Ilei de camps de golf. 
OS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 327-338. 

RGE núm. 992/87, al Projecte de Ilei de camps de golf. 
DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 325-326. 

RGE núm. 994/87, al Projecte de \Iei d'edificis 
instaHacions fora d'ordenació. 
OS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 343-348. 

RGE núm. 1000/87, al projecte de \lei de camps de golf. 
OS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 326-327. 

INTERPEL·LACIONS 

RGE núm. 763/87, relativa a política general de carreteres. 
OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 81-94. 

RGE núm. 818/87, relativa a mesures de protecció del 
patrimoni monumental, cultural, histOrie i paisatgístic de 
les lIIes Balears. 
OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 120-126. 

RGE núm. 821/87, relativa a política de personal. 
OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 127-131. 

RGE núm. 849/87, relativa a política de normalització 
lingüística. 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 175-181. 

RGE núm. 887/87, relativa a política d'acció social. 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 181-189. 

RGE núm. 1039/87, relativa a política d'educació. 
OS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 357-364. 

RGE núm. 1040/87, relativa a política d'esports. 
OS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 348-357. 

RGE núm. 1045/87, relativa a política esportiva. 
OS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 348-357. 

MOCIONS 

RGE núm. 872/87, relativa a política general de carreteres. 
OS núm. 6 (15 d'octubl:e), pago 113-120. 

RGE núm. 958/87, relativa a mesures de protecció del 
patrimoni monumental, cultural, historie i paisatgístic de 
les I1Ies Balears. 
OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 138-143. 

RGE núm. 959/87, relativa a política de personal. 
OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 144-154. 

RGE núm. 1054/87, relativa a política de normalització 
lingüística. 
OS núm. 11 (11 de novembre), pago 289-295. 

RGE núm. 1055/87, relativa a política d'acció social. 
DS núm. 11 (11 de novembre), pago 295-307. 

RGE núm. 1266/87, relativa a política d'esports. 
OS núm. 14 (27 de novembre), pago 455-460. 

RGE núm. 1267/87, relativa a política d'educació. 
OS núm. 14 (27 de novembre), pago 460-466. 

RGE núm. 1274/87, relativa a política esportiva. 
OS núm. 14 (27 de novembre), pago 467-473. 

PREGUNTES 

RGE núm. 798/87, relativa a un projecte de lIei sobre 
ordenació del co.mer~ i superficies comercials. 
OS núm. 5 (7 d' o~tubre), pago 78-79. 

RGE núm. 799/87, relativa a les normes de qualitat i la 
corresponent marca de qualitat per a la fabricació de la 
sobrassada. 
OS núm . 5 (7 d'octubre), pago 80 . 

RGE núm. 808/87, relativa a I'aprovació deis ports 
esportius en tramit. 
OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 79. 

RGE núm. 810/87, relativa a la distribució d'ajudes a 
titulars d'explotacions agrícoles. 
OS núm. 5 (7 d' octubre), pago 79-80. 

RGE núm. 811187, relativa a la investigació a Son 
Mesquidassa de productes utilitzats per tractar les 
tapa re res. 
OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 80-81. 

RGE núm. 841/87, relativa als proposits de salvar la caseta 
de Son Sintes. 
OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 110-111. 

RGE núm. 844/87, relativa a la no representació real del 
Govern autonom en la Comissió Provincial d' Assistencia 
Social. 
OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 112-113. 

RGE núm. 846/87, relativa als indicadors instal' lats en 
carreteres d'Eivissa. 
OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 111. 

RGE núm. 847/87, relativa al conveni anual de la 
Conselleria de Turisme amb el Foment de Turisme 
d'Eivissa i Formentera. 
OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 111-112. 

RGE núm. 858/87, relativa a la creació de serveis socials 
generals. 
OS núm . 7 (21 d'octubre), pago 136. 
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RGE núm. 861/87, relativa al programa esportiu de la 
Conselleria de Cultura. 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 171. 

RGE núm. 866/87, relativa a la creació d'una comissió 
permanent entre el Govern autOnom i el Govern Central. 
OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 136-138. 

RGE núm. 899/87, relativa al Conservatori Professional de 
Música d'Eivissa. 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 170-171. 

RGE núm. 900/87, relativa a les publicacions del BOCA lB. 
OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 134-135 . 

RGE núm. 901/87, relativa als membres de la Comissió de 
Patrimoni Historicoartístic. 
DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 171. 

RGE núm. 902/87, relativa a les obres de Cala Estellellcs. 
DS núm. 7 (21 d'octubre), pago 135-136. 

RGE núm. 950/87, relativa a I'actitud de la Conselleria de 
Cultura respecte del muntatge "París a I'hora d'Europa". 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 173-174. 

RGE núm. 956/87, relativa a I'informe sobre la conservació 
i enriquimenl del Patrimolli Historit. 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 174-175. 

RGE núm. 966/87, relativa als criteris generals de ports 
esportius. 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 172. 

RGE núm. 967/87, relativa a I'aprovació del Pla de 
s' Albufera des Grau. 
DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 172. 

RGE núm. 968/87, relativa als criteris generals del Pla 
d'Ordenació Turística. 
DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 173. 

RGE núm. 970/87, relativa al programa de lIet escolar. 
DS núm. II (11 de novembre), pago 286-287. 

RGE núm. 972/87, relativa a l'incompliment de la 
normativa en materia de publicitat a les voreres de les 
carreteres i autopistes. 
DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 172-173. 

RGE núm. 1057/87, relativa al casal de Can Gelabert. 
DS núm. 11 (11 de novembre), pago 288-289. 

RGE núm. 1064/87, relativa al Servei d'Extensió Agraria 
d'Eivissa i Formentera. 
DS núm. 11 (11 de novembre), pago 287-288. 

RGE núm. 1191/87, relativa a la paralització de les obres 
d'asfalt de la urbanització de Cala'n Porter. 
DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 322-323. 

RGE núm. 1192/87, relativa a la deficient senyalització 
enllumenat del tram de via de cintura, des de I'enlla~ de I 
carretera d'lnca fins a la d'Esporles. 
DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 323. 

RGE núm. 1194/87, relativa al pla especial de protecció di 
maresme de Son Bou (Alaior). 
DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 323-324. 

RGE núm. 1195/87, relativa al projecte i execució de le 
obres d'asfaIt deis carrers de la urbanització de Cala'l 
Portero 
DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 324-325. 

RGE núm. 1232/87, relativa al conveni del Govern aml 
I'OCB per a I'edició de I'Enciclopedia de Menorca. 
DS núm. 1'4 (27 de novembre), pago 454-455. 

PROPOSICIONS NO DE LLEI 

RGE núm. 834/87, relativa a presencia militar nord
americana a Balears. 
OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 154-160. 

RGE núm. 835/87, relativa a I'ús del cata la a 
l' Administració Pública. 
DS núm. 7 (21 d ' octubre), pago 160-16Q. 

RGE núm. 890/87, relativa a construcció d'un nou hospital 
a I'illa de Mallorca. 
DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 190-195. 

RGE núm. 944/87, relativa a projecte de lIei de TV 
privada, a la L1ei deis tercers canals i al Pla tecnic nacional 
de TV privada. 
DS núm. 11 (11 de novembre), pago 307-312. 

RGE núm. 947/87, relativa a resolucions del dictamen sobre 
les regions insulars desfavorides. 
OS núm. 11 (11 de novembre), pago 313-317. 

RGE núm. 1095/87, relativa a pesta equina. 
OS núm. 14 (27 de novembre), pago 473-477. 

INFORMES 

lnforme de la Diputació Permanent. 
OS núm. 3 (21 de juliol), pago 58-59. 

Informe de la Comissió de I'Estatut deis Diputats. 
DS núm. 3 (21 dejuliol), pago 59 . 

Informe de la Comissió de l'Estatut deis Diputats. 
OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 78. 
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DESIGNACIONS DIVERSES 

Elecció deis membres del ConseH Assessor de RTVE a les 

lIIes Balears. 
OS núm. 3 (21 de juliol), pago 59. 

Elecció de senador representant de la comunitat autonoma. 
OS núm. 3 (21 de julio!), pago 59-60. 

Elecció deis membres del Consell Assessor de RTVE a les 

lIles Balears. 
OS núm. 3 (21 de juliol), pago 59. 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

Declaració institucional de la Presidencia. 
OS núm. 3 (21 de juliol) , pago 58. 

D'ALTRES 

Sessió Solemne amb motiu de la visita oficial de l'Excm. Sr. 
President del Congrés deIs Diputats, Sr. Félix Pons 
Irazazábal. 
OS núm. 9 (29 d'octubrc), pago 198-201. 

INTERVINENTS 

DIPÚTATS 

ADROVER I OBRADOR, COSME (Grup Parlamentari 
AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 54. 

ALBERTÍ 1 PICORNELL, JERONI (Grup Parlamentari 
UM) 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm . 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 56. 

ALEÑAR 1 PUJADAS Ma ANTONIA (Grup Parlamentari 
CDS) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 56. 

ALFONSO 1 VILLANUEV A, JOSEP (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 54-55. 

Debat general sobre I'orientació política general del 
Govern de la comunitat autonoma de les IIIes Balears 

OS núm. 10 (3,4 i 5 de novembre), pago 272-274. 

Debat general sobre política turística 
OS núm. 13 (24,25 i 26 de novembre), pago 416-4[7, 421-

423 i 443-444. 

Projectes de lIei 
Oe pressuposts general s de la comunitat autonoma de les 

lIIes Balears per al 1988, OS núm. 15 (2 de desembre), pago 
493-494, 498-501 , 507,512-513 i 519; OS núm. 16 (28 i 29 de 
desembre), pago 522-535, 537-538, 540-542, 553, 561, 572-
575,579-581,583 , 587-589, 633-634, 636-638 i 646. 

Proposicions no de Hei 
RGE núm. 834/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a presencia militar nord-americana a Balears, OS núm . 
7 (21 d ' octubre), pago 155-156 i 159. 

RGE núm. 944/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a Projecte de Hei de TV privada, a la Uei deis tercers 
canals i al Pla tecnic nacional de TV privada, OS núm. 11 (11 
de novembre), pago 309-310. 

CAÑELLAS 1 FONS, GABRIEL (Grup Parlamentari AP
PL) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 7. 
OS núm. 4 (1 d'octubre), pago 62. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 14-25,30-33,37,40-44, 

47,49,51,53 i 56 . 

CAPÓ I GALMÉS, MIQUEL (Grup Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. I (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 55. 
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Projectes de !Iei 
De pressuposts generals de la comunilat autonoma de les 

Illes Bal.ears pel" a l 1988, DS núm. 15 (2 de desembre), pago 
51 1-512 i 519; DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), pago 533, 
593,596-597,600, 604-605 , 607 i 636-638. 

Proposicions de !Iei 
RGE núm. 739/87, dels grups parlamentaris Socialista i 

PSM-EEM, de declaració de Sa Canova d'Arta com a Área 
Natural d'Especial Inten~s, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 104-
105. 

CARBONERO MALBERTI, JAUME (Crup 
Parlamentari Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 dejuliol) , pago 52 ¡55 . 

Debat general sobre I'orientació política general del 
Govel'll de la comunitat autonoma de les lIJes Balears 

OS núm. 10 (3, 4 i 5 de novembre), pago 252-253. 

Projectes de lIei 
Oe pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

llles Balears per al 198"8, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 613, 616 i 621-625. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 976/87, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de \lei d'edificis i instal ' lacions fora d'ordenació, OS 
núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 338-340 i 343. 

RGE núm. 994/87 , del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 
Projecte de !lei d'edificis i instal'lacions fora d'ordenació, OS 
núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 347. 

I nterpel'lacions 
RGE núm. 763/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de carreteres, DS núm. 5 (7 
d'octubre), pago 81-83 i 91-92. 

Mocions 
RGE núm. 872/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de carreteres, OS núm. 6 (15 
d'octubre), pago 113-114 i 119-120. 

Preguntes 
RGE núm. 808/87, relativa a I'aprovació deis ports 

esportius en tramit, DS núm. 5 (7 d'octubre), pago 79. 
RGE núm. 902/87, relativa a les obres de Cala Estellencs, 

OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 135. 
R E núm. 968/87, re lati va a ls criteris gcnera ls del Pla 

d ' Orden3ció Turística, D. núm. 8 (28 d 'octubre), pago 173. 
R núm . I 192/87, relativa a la deficíent scnya litza ió i 

ellllumenat del tram de via de ' inrura, des de 1 'en lla¡;; de la 
canetera d ' Inca fins a la d ' Esporles, OS núm. 12 (J 7 i 18 de 
novembre), pago 323. 

CARRERAS 1 FONT, BENJAMÍ (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del canee 
DS núm. I (3 de julioI), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 ¡55. 

Projectes de !lei 
De pressuposts generaIs de la comunitat autonoma de les 

Illes Balears per al 1988, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 625-627. 

Preguntes 
RGE núm. lt91/87, relativa a la paralització de les obres 

d 'asfalt de la urbanització de Cala'n Porter, OS núm. 12 (17 i 
18 de novembre), pago 322. 

RGE núm. J 194/87, relativa al pla especial de protecció del 
maresme de Son Bou (Alaior), OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 323-324. 

RGE núm. 1195/87, relativa al projecte i execució de les 
obres d'asfalt deis caners de la Urbanització de Cala' n Porter, 
OS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 324-325. 

COLL 1 AI 'LÉS, LLUÍS (Grup Parlamentari AP-PL) -

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 55. 

COSTA 
Socialista) 

COSTA, ANTONI (Crup Parlamentari 

Jurament o promesa del carree 
OS núm. I (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de julioJ), pago 52 i 55. 

Debat general sobre I'orientació política general del 
Govern de la comunitat autonoma de les lIIes Balears. 

OS núm. 10 (3, 4 i 5 de novembre), pago 255-256. 

Debat general sobre política turística 
DS núm. 13 (24,25 i 26 de novembre), pago 428-429. 

Projectes de \lei 
De pressuposts genera I s de la comunitat autonoma de les 

IIles Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 601-603, 617-619, 623-624 i 644-646 

Preguntes 
RGE núm . 847/87, re lativa al conveni anual de la 

Conselleria de Turisme amb el Foment de Turisme d'Eivissa 
i forrnentera, OS núm. 6 (J5 d'octubre), pago 111-112. 

[ 
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RGE núm. 1064/87, relativa al Servei d'Extensió Agraria 
d'Eivissa i Fonnentera, DS núm. 11 (11 de novembre), pago 

287-288. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 947/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a resolucions del dictamen sobre les regions insulars 
desfavorides, DS núm. II (11 de novembre), pago 315. 

FEBRER I GENER, ANTONI (Grup Parlamentari 

Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 55. 

Projectes de Jlei 
De pressuposts general s de la comunitat autonoma de les 

Illes Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 569-570. 

Preguntes 
RGE núm. 967/87, relativa a I'aprovació del Pla de 

s'Albufera des Grau, DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 172. 

GILET 1 GIRART, FRANCESC (Grup Parlamentari AP
PL) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 56. 

GODlNO 1 BUSQUETS, GABRIEL (Grup Parlamentari 
AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 56. 

GÓMEZ 
Socialista) 

ARBONA, ANTONI (Grup Parlamentari 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. I (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 55. 

GONZÁLEZ I ORTEA, JOSÉ MARIA (Grup 
Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 49-52 i 55. 

Debat general sobre I'orientació política general del 
Govern de la comunitat autónoma de les lIIes Balears. 

OS núm. 10 (3, 4 i 5 de novembre), pago 240-241,253, 
256,260-261,269-271,274 i 280. 

Debat general sobre política turística 
DS núm. 13 (24, 25 i 26 de novembre), pago 408-410, 429-

430 j 449-451. , 

Projectes de Jlei 
De pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

Illes Balears per al 1988, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 635. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 778/87, relativa als consells insulars, DS núm. 

4 (1 d'octubre), pago 66-67 i 72-73. 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a declaració de Cabrera Parc Nacional i Reserva 
Integral, DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 369-370. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 976/87, del Grup Parlamentari Socialista, al 

projecte de lIei d 'Edificis i Instal · lacions fora d'Ordenació, DS 
núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 343. 

RGE núm. 994/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 
projecte de lIei d' Edificis i Instal·lacions fora d'Ordenació, DS 
núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 347-348. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 763/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de carreteres, DS núm. 5 (7 
d' octu bre), pago 90-91. 

Mocions 
RGE núm. 872/87, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a política general de carreteres, OS núm. 6 (15 
d'octubre), pago 117-119. 

RGE núm. 1274/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política esportiva, DS núm. 14 (27 de novembre), 
pag.472. 

GUASCH 1 GUASCH, PERE (Crup Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 55. 
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GUILLEM 1 RIPOLL, PAULA (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de julio!), pago 52 i 55. 

HERNÁNDEZ 1 SOTO, CÉSAR (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. l (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candídat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 dejuliol), pago 52 i 55. 

Preguntes 
RGE núm. 846/87, relativa als indicadors instal'lats en 

carreteres d'Eivissa, OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 111. 

HUGUET 1 ROTGER,JOAN (Grup Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. I (3 de juliol), pago 7. 

Sessió d'investidura del candídat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 56. 

Projectes de lIei 
De pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

Illes Balears per al 1988, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 633 i 646. 

JAÉN 1 PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari AP
PL) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 7. 

Sessíó d' investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 55. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 818/87, del rup parlamen.tari Socialista, 

rclali a a !TI sures de protccció del patTimoni m numental, 
cultural historic i paisalgisLic de les IIIes Balears, DS núm. 6 
(15 d'octubre), pago 124- 125. 

RG E núm. 1039/87, del rup Parlamentari ociali ta, 
relativa a polílica d'educaci6, DS núm. 12 (17 i 18 de 
Il ovembre), pago 36 1-362. 

Mocions 
RGE núm. 958/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures de protecció del patrimoni monumental, 

cultural, historie i paisatgístic de les IIles Balears, OS núm. 7 
(21 d'octubre), pago 141-143. 

RGE núm. 1267/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'educació, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pago 464-465 . 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 944/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a projecte de lIei de TV privada, a la LIei deis tercers 
canals i al Pla tecnic nacional de TV privada, DS núm. 11 (11 
de novembre), pago 310-312. 

JUAN 1 MARÍ, ILDEFONS (Grup Parlamentari Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 7-8. 

l 

Sessió d' investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 55. 

Projectes de \leí 
De pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

IIles Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 569. 

Preguntes 
RGE núm. 899/87, relativa al Conservatori Professional de 

Música d'Eivissa, DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 170. 

LÓPEZ [ CASASNOV AS, JOAN (Grup Parlamentari 
PSM-EEM) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. I (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. i (15 i 17 de juliol), pago 25-29, 32-33, 53 i 55. 

Debat general sobre I'orientació política general del 
Govern de la comunitat autonoma de les lIJes Balears. 

DS núm. 10 (3, 4 i 5 de novembre), pago 214-220, 242-246, 
249-250,253-255 i 275-276. 

Oebat general sobre política turística 
DS núm. 13 (24, 25 i 26 de novembre), pago 380-384, 386-

388,410-412,414,418,426-427,444-446 i 450. 

Projectes de \Iei 
Oe pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

IIles Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 552, 554-563,567-568" 570, 576, 578, 608, 635 i 645. 

Proposicions de lIei 
RGE núm . 778/87, deIs grups parlamentaris AP-PL, 

Socialista i UM, deIs consells insulars, DS núm. 4 (1 
d'octubre), pago 67-69 i 73-74. 

[ 
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Interpel'lacions 
RGE núm. 818/87, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a mesures de protecció del patrimoni monumental, 
cultural, historie i paisatgístic de les Illes Balears, DS núm. 6 
(15 d'octubre), pago 122-123. 

RGE núm. 849/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de normalització lingüística, DS núm. 8 (28 
d'octubre), pago 178-180. 

RGE núm. 1040/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'esports, DS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 351-353 i 356-357. 

RGE núm. 1045/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política esportiva, DS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 351-353 i 356-357. 

RGE núm. 1039/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'educació, DS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 360-361. 

Mocions 
RGE núm. 958/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures de protecció del patTimoni monumental, 
cultural, historie i paisatgístic de les llles Balears, DS núm. 7 
(21 d'octubre), pago 139-140. 

RGE núm. 1054/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de normalització lingüística, OS núm. 11 (11 
de novembre), pago 290-291 i 295. 

RGE núm. 1055/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política d'acció social,. OS- núm. 11 (11 de 
novembre), pago 305. 

RGE núm. 1266/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'esports, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pago 457-458 i 460. . 

RGE núm. 1267/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d 'educació, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pago 462-463. 

RGE núm. 1274/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política esportiva, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pago 467-470 i 472. 

Preguntes 
RGE núm. 841/87, relativa als proposits de salvar la caseta 

de Son Sintes, OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 110. 
RGE núm. 866/87, relativa a la creació d'una comissió 

pennanent entre el Govem autonom i el Govem central, OS 
núm. 7 (21 d'octubre), pago 137. 

RGE núm. 861/87, relativa al programa esportiu de la 
Conselleria de Cultura, OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 171. 

RGE núm. 950/87, relativa a l'actitud de la Conselleria de . 
Cultura respecte del muntatge "París a I'hora d'Europa", OS ' 
núm. 8 (28 d'octubre), pago 173-174. 

RGE núm. 956/87, relativa a l'infonne sobre la conservació 
i enriquiment del Patrimoni Historie, OS núm. 8 (28 
d ' octubre), pago 174-175. 

RGE núm. 1057/87, relativa al casal de Can Gelabert, OS 
núm. 11 (11 de novembre), pago 288-289. 

RGE núm. 1232/87, relativa al conveni Govem amb l'OCB 
per a l'Edició de l'Enciclopedia de Menorca, DS núm. 14 (27 
de novembre), pago 454-455. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 834/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a presencia militar nord-americana a Balears, DS núm. 
7 (21 d'octubre), pago 154-155 i 158-159. 

RGE núm. 835/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a l'ús del catala a l'Administració Pública, DS núm. 7 
(21 d'octubre), pago 160-161 i 165-166. 

RGE núm. 944/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a Projecte de llei de TV privada, a la Llei deis tercers 
canals i al Pla tecnic nacional de TV privada, DS núm. 11 (11 
de novembre), pago 307-308 i 312. 

MARCH [ NOGUERA, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o prol11esa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del calldidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 55. 

MARÍ [CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 56. 

Mocions. 
RGE núm. 1055/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política d'acció social, OS núm. 11 (11 de 
novembre), pago 303. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 947/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a resolucions del dictamen sobre les regions insulars 
desfavorides, OS núm. 11 (11 de novembre), pago 316. 

MARÍ [ FERRER, ANTONI (Grup Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 55. 

MARTÍN PEREGRÍN, JOSEP LLUÍS 
Parlamentari Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de julio]), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i ]7 de juliol), pago 53 i 55. 

(Grup 
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Projectes de lIei 
Oe pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

Illes Balears per al 1988, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 609-613 . 

Interpel·lacions 
RGE núm. 821/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de personal, OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 
127-128 i 130-131. 

Mocions 
RGE núm. 959/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de personal, OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 
144-145,148 i 152-153. 

Preguntes 
RGE núm. 900/87, relativa a les publicacions del BOCAIB, 

OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 134-135 . 

MA YOL ISERRA, JOAN (Grup Parlamentari PSM-EEM) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 55. 

Debat general sobre política turística 
OS núm. 13 (24, 2S i 26 de novembre), pago 437 i 443. 

Projectes de lIei 
Oe pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

llles Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 571,613-614,616-617,620 i 624. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 733/87, del Grup parlamentari Socialista, de 

declaració de s'Estany d'Es Peix de Formentera com a Área 
Natural d'Especial Interes, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 96 i 
98. 

RGE núm. 739/87, deis grups parlamentaris Socialista i 
PSM-EEM, de declaració de Sa Canova d'Arta com a Área 
Natural d'Especial Interes, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 99-
100 i 105-106. 

RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, de 
declaració de Cabrera Parc Nacional i Reserva Integral, OS 
núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 364-366 i 370. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 992/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 

Projecte de lIei de camps de golf, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 325-326. 

RGE núm. 994/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 
Projecte de !lei d'edificis i instal·lacions fora d'ordenació, OS 
núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 343-344 i 346. 

RGE núm. 981/87, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de lIei de camps de golf, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 331-332. 

Mocions 
RGE núm. 872/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de carreteres, OS núm. 6 (15 
d'octubre), pago 115-116. 

Preguntes 
RGE núm. 972/87, relativa a l'incompliment de la 

normativa en materia de publicitat a les voreres de les 
carreteres i autopistes, OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 172-
173. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 947/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a resolucions del dictamen sobre les regions insulars 
desfavorides, OS núm. 11 (11 de novembre), pago 313-314, 
316. 

MESQUlDA 1 GALMÉS, ANDREU (Grup Parlamentari 
AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. I (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 55. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 890/87 del rup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a construcció d ' un nou hospital a l'illa de Mallorca, 
OS núm. 8 (28 d'ocwbre), pago 193-195. 

RGE núm. 1095/87, del Grup Parlamentari COS, relativa 
a pesta equina, OS núm. 14 (27 de novembre), pago 475-476. 

MOLL 1 MARQUÉS, JOSEP (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carree 
OS núm. I (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53, 56. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 835/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a I'ús del catala a l'Administració Pública, OS núm. 7 
(21 d'octubre), pago 163-164. 

MORAGUES 1 GOMILA, ALBERT (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 55. 

I 
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MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTONIA (Grup 
Parlamentari UM) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de julio!), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 51 i 55. 

NADAL I AGUIRRE, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. I (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 dejuliol), pago 51, 55. 

Debat general sobre política turística 
DS núm. 13 (24,25 i 26 de novembre), pago 431-436 i 440-

442. 

Projeetes de lIei 
De pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

IIles Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pag.543-549. 

OLlVER I MASSUTÍ, MIQUEL (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del eandidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 51 i 55. 

Debat general sobre I'orientació política general del 
Govern de la comunitat autonoma de les IIles Balears 

DS núm. lO (3, 4 i 5 de novembre), pago 260. 

Projeetes de /leí 
De pressuposts general s de la comunitat autonoma de les 

Illes Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 595, 597 i 629-632. 

Interpel ' laeions 
RGE núm. 887/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política d'acció social , DS núm. 8 (28 d'octubre), 
pag.187-188. 

Mocions 
RGE núm. 1055/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política d'acció social, DS núm. II (11 de 
novembre), pago 301-302. 

Proposícions no de lIei 
RGE núm. 890/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a construcció d'un nou hospital a I'i!la de Mallorca, 
DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 191-192. 

OLlVER 1 MUT, GASPAR (Grup Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de julio!), pago 53 i 56. 

Projectes de lIei 
De pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

llles Balears per ,al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pag.642. 

ORFILA 1 PONS, RAMON (Grup Parlamentari PSM
EEM) 

Jurament o promesa del carree 
DS núm. 1 (3 de julio!), pago 8. 

Sessió d'investidura del eandidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 slejuliol), pag 51 i 55. 

Debat general sobre I'orientació política general del 
Govern de la comunitat autonoma de les lIJes Balears 

DS núm. 10 (3, 4 i 5 de novembre), pago 271-272. 

Debat general sobre política turística 
DS núm. 13 (24, 25 i 26 de novembre), pago 420-421. 

Projectes de lIei 
De pressuposts generals de la comunitat autónoma de les 

Illes Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 590, 594-596 i 599. 

Proposieions no de lIei 
RGE núm. 1095/87, del Grup Parlamentari CDS, relativa 

a pesta equina, DS núm. 14 (27 de novembre), pago 474. 

PALA U 1 TORRES PERE (Grup Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carree 
DS núm. I (3 de juliol), pago 8. 

.. 

Sessió d'investidura del eandidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 dejuliol), pago 51 i 55-56. 

Debat general sobre política turística 
DS núm. 13 (24,25 i 26 de novembre), pago 417-4 18, 440 

i 443-444. 
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Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 981/87, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei de camps de golf, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 336-337. 

PASCUAL 1 AMORÓS, MIQUEL (Crup Parlamentari 
UM) 

Jurament o promesa del carree 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del eandidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 dejuliol), pago 34-37 i 51. 

Debat general sobre l'orientació política general del 
Covern de la eomunitat autónoma de les Illes Balears 

OS núm. 10 (3 ,4 i 5 de novembre), pago 221-224, 251,254 
i 278. 

Debat general sobre política turística 
OS núm. 13 (24,25 i 26 de l1ovembre), pago 388-392, 415, 

418-420,422-423,427-428,437-438,443 i 448. 

Projectes de !lei 
Oe pressuposts generals de la comunitat autónoma de les 

IIJes Balears per al 1988, OS núm. 15 (2 de desembre), pago 
509-510; OS núm. 16 (2& i 29 de desembre), pago 522, 531, 
534-535,554-559,561,563-570,573-575,577-578,590-591, 
596,599-600,603,606-608,621,623,627 i 635. 

Proposicions de !lei 
RGE núm. 733 /87, del Grup parlamentari Socialista, de 

declaració de s' Estany d'Es Peix de Formentera com a Área 
Natural d'Especial Interes, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 97. 

RGE núm. 739/87, deis grups parlamentaris Socialista i 
PSM-EEM, de declaració de Sa Cano va d' Arta com a Área 
Natural d'Especial Interes, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 102-
103. 

RGE núm. 778/87, deis grups parlamentaris AP-PL, 
Socialista i UM, deIs consells insulars, OS núm. 4 (1 
d ' octubre), pago 62-63 i 70-71. 

RGE núm . 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, de 
declaració de Cabrera Parc Nacional i Reserva Integral, OS 
núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 366-367. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm . 981/87, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de Ilei de camps de go lf, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 334-336. 

RGE núm. 976/87, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei d 'edificis i instal' lacions fora d'ordenació, OS 
núm. 12 (17 i 18 de novem bre), pago 340-341. 

RGE núm. 994/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 
Projecte de \lei d'edificis i instal ' lacions fora d'ordenació, OS 
núm. 12(17 i 18 denovembre), pag. 346 . 

Interpel'lacions 
RGE núm. 763/87, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a política general de carreteres, OS núm. 5 (7 
d'octubre), pago 87-88. 

RGE núm. 818/87, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de protecció del patrirnoni monumental, 
cultural, historic i paisatgístic de les IIles Balears, OS núm. 6 
(15 d'octubre), pago 123-124. 

Mocions 
RGE núm. 872/87, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a política general de carreteres, OS núm. 6 (15 
d'octubre), pago 116-117. 

RGE núm. 958/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de protecció del patrimoni monumental, 
cultural, historie i paisatgístic de les Illes Balears, OS núm. 7 
(21 d' octubte), pago 140-141. 

RGE núm. 1266/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'esports. OS núm. 14 (27 de novembre), 
pag. 458. 

RGE núm. 1267/87, de! Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'educació, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pago 463-464. 

RGE núm. 1274/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política esportiva, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pag.472. 

Proposicions no de !leí 
RGE núm. 835/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a I'ús del catala a I'Administració Pública, OS núm. 7 
(21 d'octubre), pago 162-163. 

RGE núm. 944/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a Projecte de lIei de TV privada, a la Llei deis tercers 
canal s i al Pla tecnic nacional de TV privada, OS núm. 11 (11 
de novembre), pago 308-309. 

RGE núm. 947/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a resolucions del dictamen sobre les regions insulars 
desfavorides, OS núm. 11 (11 de novembre), pago 314. 

RGE núm. 1095/87, del Grup Parlamentari COS, relativa 
a pesta equina, OS núm. 14 (27 de novembre), pago 475. 

PLANELLS PLANELLS, BARTOMEU (Crup 
Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carree 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'inyestidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 51 i 54. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 733/87, del Grup parlamentari Socialista, de 

declaració de s'Estany d'Es Pe ix de Forrnentera com a Area 
Natural d'Especial Interes, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 97-
98. 
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PONS 1 PONS, DAMIÁ FERRÁ (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurameot o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del caodidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 51 i 54. 

Projectes de Ilei 
De pressuposts general s de la comunitat autónoma de les 

Illes Balears per al 1988, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 549-551, 553-558, 560-568, 570-572, 577, 579 i 609. 

Interpel ' lacions 
RGE núm. 818/87, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a mesures de protecció del patrimoni monumental, 
cultural, históric i paisatgístic de les riles BaJears, OS núm. 6 
(15 d'octubre), pago 120-121 i 125-126. 

RGE ·núm. 849/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de nOllll31ització lingüística, OS núm. 8 (28 
d'octubre), pago 175-177 i 180. 

RGE núm. 1039/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'educació, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 357-359 i 362-363. 

Mocions 
RGE núm. 958/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures de protecció del patrimoni monumental, 
cultural, históric i paisatgístic de les llles Balears, OS núm. 7 
(21 d'octubre), pago 138-139 i 143. 

RGE núm. 1054/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de nonnalització lingüística, OS núm. 11 (11 
de novembre), pago 289-290 i 294-295. 

RGE núm. 1266/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'espo11s, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pag.459. 

RGE núm. 1267/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'educació, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pago 460-462. 

RGE núm. 1274/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política esportiva, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pag. 471. 

Preguntes 
RGE núm. 901/87, relativa als membres de la Comissió de 

Patrimoni Histórico-Artístic, OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 
171. 

PONS [ PONS, TlRS (Grup Parlamentari Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. I (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 51 i 54. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1040/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'esports, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 350. 

RGE núm. 1045/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política esportiva, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre) , pago 350. 

Mocions 
RGE núm. 1267/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d' educació, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pago 465-466. 

QUETGLAS 1 ROSAN ES, FRANCESC (Grup 
Parlamenta .. i CDS) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d' investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 37-40,42-43,51 i 54. 

Oebat general sobre I'orientació política general del 
Govern de la comunitat autónoma de les IIIes Balears. 

OS núm. 10 (3, 4 i 5 de novembre), pago 225-229, 231-232, 
251,255,257-261,268-269,272 i 279. 

Oebat general sobre política turística 
OS núm. 13 (24,25 i 26 de novembre), pago 392-395 i 398 . 

Projectes de !lei 
De pressuposts generals de la comunitat autónoma de les 

llles Balears per al 1988, OS núm. 15 (2 de desembre), pago 
491-493,497,510-511 i 518-519; DS núm. 16 (28 i 29 de 
desembre), pago 522-523, 525, 527-534, 536-537, 541-542, 
544,546-548,552-555,559,561-562,576,578,587-588,591-
592,596-597,600,604,606,611-612,615-616,618,620-621, 
627-628,633,635,640,642-643 i 645-647. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 739/87, deIs grups parlamentaris Socialista i 

PSM-EEM, de declaració de Sa Canova d' Arta com a Área 
Natural d'Especial Interes, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 
1003-104. 

RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, de 
declaració de Cabrera Parc Nacional i Reserva Integral , OS 
núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 367-368. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 981/87, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de !lei de camps de golf, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 332 i 337. 

RGE núm. 1000/87, del Grup Parlamentari COS, al 
Projecte de !lei de camps de golf, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 326-327. 
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Interpel'laeions 
RGE núm. 763/87, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a política general de carreteres, DS núm. 5 (7 
d'octubre), pago 88-90. 

Mocions 
RGE núm. 872/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de carreteres, OS núm. 6 (15 
d'octubre), pago 114-115. 

RGE núm. 959/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de personal, OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 
149-151. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 834/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a presencia militar nord-americana a Balears, OS núm. 
7 (21 d'octubre), pago 157. 

RGE núm. 944/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM , 
relativa aProjecte de Ilei de TV privada, a la L1ei deIs tercers 
canals i al Pla tecnic nacional de TV privada, OS núm. 11 (11 
de novembre), pago 309. 

RGE núm. 947/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a resoluciolls del dictamen sobre les regions insulars 
desfavorides, OS núm. 11 (11 de novembre), pago 315. 

RGE núm. 1095/87, del Grup Parlamentari COS, relativa 
a pesta equina, OS núm. 14 (27 de novembre), pago 473-474 i 
477. 

RIBAS DE REYNA, JOAQUIM (Crup Parlamentari AP
PL) 

Jurament o promesa del carree 
OS núm . 1 (3 de juliol), pago 8. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de julio!), pago 51 i 54. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 821/87, del Grup par!amentari Socialista, 

relativa a política de personal, OS núm. 6 (15 d:octubre), pago 
130. 

Mocions 
RGE núm. 959/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de personal, OS núm. 7 (21 d ' octubre), pago 
151-152. 

RICCI 1 FEBRER, CARLES (Grup Parlamentari CDS) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 dejuliol), pago 8-9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 dejuliol), pago 51 i 54. 

Debat general sobre política turística. 
OS núm. 13 (24,25 i 26 de novernbre), pago 421,424-426, 

430-431,438-439 i -1-49. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 887/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política d'acció social, OS núm. 8 (28 d'octubre), 
pag.186-187. 

Mocions 
RGE núm. 1055/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política d'acció social, OS núm. 11 (11 de 
novembre), pago 300-301. 

RIERA 1 BENNÁSSAR, ANDREU (Crup Parlamentari 
AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3<de julio!), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm . 2 (15 i 17 de juliol), pago 51 i 54. 

Mocions 
RGE núm. 1266/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'esports, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pag.459. 

RGE núm. 1274/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política esportiva, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pág. 472. 

RUS IJAUME, LLOREN<;: (Grup Parlamentari Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 dejuliol), pago 51 i 54. 

Projectes de Ilei 
Oe pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

IIles Balears per al 1988, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 638-644. 

SALGADO 1 GOMILA, ANTONI (Grup Parlamentari AP
PL) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 9. 

., 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 dejuliol), pago 51 i 54. 

Interpel'laciolls 
RGE núm. 849/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de normalització lingüística, OS núm. 8 (28 
d'octubre), pago 179-180. 
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Mocions 
RGE núm. 1054/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de normalització lingüística, OS núm. 11 (11 
de novembre), pago 292-293. 

RGE núm. 1055/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política d'acció social, OS núm. 11 (11 de 
novembre), pago 305. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 835/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a l'ús del catala a l'Administració Pública, OS núm. 7 
(21 d'octubre), pago 164-165. 

SAURA 1 MANUEL DE VILLENA, FERNANDO (Grup 
Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carree 
OS núm. I (3 dejuliol), pago 9. 

Sessió d'illvestidura del candidat a president 
OS núm. 2 (\5 i 17 de juliol), pago 52 i 54. 

SERRA 1 BUSQUETS, SEBAsnÁ (Grup Parlamentari 
PSM-EEM) 

Jurament o promesa·del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 53 i 56. 

Debat general sobre I'orientació política general del 
Govern de la comullitat autonoma de les llIes Balears 

OS núm. 10 (3, 4 i 5 de novembre), pago 242-243, 248-249, 
251 i 275. 

Projectes de lIei 
Oe pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

Illes Balears per al 1988, OS núm. 15 (2 de desembre), pago 
489-491,498,508-509,513-515 i 517-519; OS núm. 16 (28 
i 29 de desembre), pago 522-526, 530, 536, 539-540, 543-545, 
560,581-582,584-586,588-589,608-609,611,628-629,632-
633,635-638 i 643-644. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 763 /87, del Orup parlamentari Socialista, 

relativa a política general de carreteres, OS núm. 5 (7 
d'octubre), pago 87. 

RGE núm. 821/87, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a política de personal, OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 
129. 

RGE núm. 887/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política d'acció social, OS núm. 8 (28 d'octubre), 
pago 181-183 i 188-189. 

Mocions 
RGE núm. 959/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de personal, OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 
149. 

RGE núm. 1055/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política d'acció social, OS núm. 11 (11 de 
novembre), pago 295-297,299-300 i 302-303. 

Preguntes 
ROE núm. 798/87, relativa a un projecte de \lei sobre 

ordenació del comen;: i superficies comercial s, OS núm. 5 (7 
d' octubre), pago 78-79. 

ROE núm. 799/87, relativa a les normes de qualitat i la 
corresponent marca de qualitat per a la fabricació de la 
sobrassada, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 80. 

ROE núm. 844/87, relativa a la no representació real del 
Govem autorlom en la Comissió Provincial d' Assistencia 
Social, OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 112. 

RGE núm. 858/87, relativa a la creació de serveis social s 
generals, OS núm. 7 (21 d'octubre) , pago 136. 

Proposicions no de lIei 
ROE núm. 890/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a construcció d ' un nou hospital a l' i\la de Mallorca, 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 190-191 i 193. 

SERRA 1 FERRER, VICENT (Grup Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 dejuliol), pago 52 i 54. 

SERRA 1 vrCH, PERE LLUís (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 4 (1 d'octubre), pago 62. 

In terpeI-lacions 
RGE núm. 1040/87, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'esports, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 348-350 i 355-356. 

RGE núm. 1045/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política esportiva, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 348-350 i 355-356. 

Mocions 
ROE núm. 1266/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'esports, OS núm. 14 (27 de novembrc), 
pago 455-456 i 459. 

Proposicions no de !lei 
ROE núm. 1095/87, del Grup Parlamentari COS, relativa 

a pesta equina, OS núm. 14 (27 de novembre), pago 475. 



16 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1987 

TORRES 1 CARDONA, ISIDOR (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 54. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 733/87, del Grup parlamentari Socialista, de 

dec\aració de s'Estany d'Es Peix de Fonnentera com a Área 
Natural d'Especial Interes. Oebat de presa en consideració, OS 
núm. 5 (7 d'octubre), pago 94-95 i 98. 

TRIAS 1 ARBÓS, BERNAT (Crup Parlamentari CDS) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 54. 

lnterpel'lacions 
RGE núm. 8 J 8/87, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a mesures de protecció del patrimoni monumental, 
cultural, historie i paisatgístic de les Illes Balears, OS núm. 6 
(15 d'octubre), pago 124. 

RGE núm. 849/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de nonnalització lingüística, OS núm. 8 (28 
d'octubre), pago 175-177. 

RGE núm. 1040/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'esports, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 354-355. 

RGE núm. 1045/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política esportiva, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 354-355. 

Mocions 
RGE núm. 958/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures de protecció del patrimoni monumental, 
cultural, historie i paisatgístic de les IIles Balears, OS núm. 7 
(21 d'octubre), pago 139. 

RGE núm. 1054/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de nonnalització lingüística, OS núm. 11 (11 
de novembre), pago 291-292. 

RGE núm. 1266/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'esports, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pag.458-459. 

RGE núm. 1267/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'educació, OS núm. 14 (27 de novcmbre), 
pag.465 . 

RGE núm. 1274/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política esportiva, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pago 470-471. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 835/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a l'ús del catala a l' Administració Pública, OS núm. 7 
(21 d'octubre), pago 161-162. 

RGE núm. 890/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a construcció d'un nou hospital a l'iHa de Mallorca, 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 191. 

TRIA Y 1 LLOPIS, JOAN FRANCESC (Crup 
Parlamentari Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 44-49, 52 i 54 . 

Debat general sobre I'orientació política general del 
Covern de la comunitat autonoma de les IIIes Balears 

OS núm. 10 (3, 4 i 5 de novembre), pago 232-237, 239, 
262-264, 266-269 i 276-278. 

Debat general sobre política turística 
OS núm. 13 (24,25 i 26 de novembre), pago 398-403,406-

407,415.446-447 i 450. 

Projectes de lIei 
De pressuposts general s de la comunitat autonoma de les 

Illes Balears per al 1988, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 564,619-621,628 i 635. 

PropQsicions de lIei 
RGE núm. 739/87, deis grups parlamentaris Socialista i 

PSM-EEM, de dec\aració de Sa Canova d' Arta com a Área 
Natural d'Especial Interes, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 100-
102 i 106-107. 

RGE núm. 778/87, deIs grups parlamentaris AP-PL, 
Socialista i UM, deis conse!ls insulars, OS núm. 4 (1 
d'octubre), pago 63-65 i 71-72. 

RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a dec\aració de Cabrera Parc Nacional i Reserva 
Integral, OS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 368-369. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 981/87, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de !lei de camps de golf, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 327-329, 332-333 i 337-338. 

RGE núm. 994/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 
Projecte de !lei d'edificis i instal'lacions fora d'ordenació, OS 
núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 348. 

Mocions 
RGE núm. 1055/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política d'acció social, OS núm. 11 (11 de 
novembre), pago 303 i 305. 

Preguntes 
RGE núm. 966/87, relativa als criteris general s de Ports 

Esportius, OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 172. 
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TUDURÍ 1 MARÍ, NARCÍS (Grup Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del durec 
DS núm. 1 (3 de julio\), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de julio!), pago 52 i 54. 

Projectes de Ilei 
De pressuposts general s de la comunitat autónoma de les 

Illes Balears per al 1988, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 609, 616, 621-624 i 628-630. 

TUELLS ( JUAN, ANDREU (Grup Parlamentari CDS) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a presidcnt 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 54. 

Debat general sobre política turística. 
OS núm. 13 (24, 25 i 26 de novembre), pago 415, 423-424, 

426,430 i 443. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 733/87, del Grup parlamentari Socialista, de 

dec\aració de s'Estany d 'Es Peix de Fonnentera com a Área 
Natural d ' Especial Interes, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 97. 

RGE núm. 778/87, deIs grups parlamentaris AP-PL, 
Socialista' i UM, deis consells insulars, OS núm. 4 (l 
d'octubre), pago 69-70 i 74-75 . 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 994/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 

Projecte de \lei d'edificis i instal'laciolls fora d'ordenació, DS 
núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 346-347. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 835/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a I'ús del catala a l'AdministTació Pública, OS núm. 7 
(21 d'octubre), pago 165. 

TUR 1 SERRA, JOSEP (Crup Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. 1 (3 de j uliol), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 54. 

Proposicious 110 de /Iei 
RGE núm. 834/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a presencia militar nord-amcricana a Balears, OS núm. 
7 (21 d'octubre), pago 157-158, 

VALENCIANO 1 LÓPEZ, V ALENTÍ (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 1 (3 de juliol), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 54. 

Projectes de lIei 
De pressuposts generals de la comunitat autónoma de les 

Illes Balears per al 1988, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pa~ 590,592,597-599,601 i 605-608. 

Preguntes 
RGE núm. 810/87, re lativa a la distribució d'aj udes a 

titulars d'expl~tacions agrícoles, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 
79-80. 

RGE núm. 81l/87, relativa a la investigació a Son 
Mesquidassa de productes utilitzats per tractar les tapareres, 
OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 80-81. 

RGE núm. 970/87, relativa al programa de Ilet escolar, OS 
núm. 11 (11 de novembre), pago 286-287. 

VERGER 1 POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari AP-PL) 

Jurament o promesa del carrec 
OS núm. l (3 de julio!), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 54. 

VlDAL 1 BlBILONI, CUILLEM (Crup Parlameutari UM) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. I (3 de juliol), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
DS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 54. 

Mocions 
RGE núm. 1055/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política d'acció soc ial, OS núm. 11 (II de 
novembre), pago 300. 

Proposicions no de lIei 
ROE núm. 834/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a presencia militar nord-americana a Balears, OS núm. 
7 (21 d'octubre), pago 156-157. 

RGE núm. 890/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a construcció d'un nou hospital a l'illa de Mallorca, 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pag 191. 
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VID AL 1 BURGUERA, JOANA AINA (Grup Parlamentari 
AP-PL) 

Jurament o promesa del carree 
OS núm. 1 (3 de juliol), pago 9. 

Sessió d'investidura del candidat a president 
OS núm. 2 (15 i 17 de juliol), pago 52 i 54. 

Interpel' laeions 
RGE núm. 887/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política d'acció social, OS núm. 8 (28 d'octubre), 
pago 188. 

Moeions 
RG E núm. 1055/87, del Grup Parl amentari PSM-EEM, 

relativa a política d 'acc ió soc ial, OS núm. 11 (11 de 
novembre), pago 302-303. 

MEMBRES DEL GOVERN 

CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA, FRANCESC 
GJLET 1 GIRART 

Projeetes de !lei 
De pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

llles Balears per al 1988, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 644-646 . 

CONSELLER D' AGRICULTURA 1 PESCA, PERE J. 
MOREY 1 BALLESTER 

Projeetes de lIei 
De pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

Illes Balears per al 1988, OS núm. 16 (28 i 29 de desembr'e), 
pago 593-595, 597 i 600-603. 

Preguntes 
RGE núm. 799/87, relativa a les normes de qualitat i la 

corresponent marca de qualitat per a la fabricació de la 
sobrassada, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 80 . 

RGE núm . 810/87, relativa a la distribució d'ajudes a 
titulars d'explotacions agrícoles, OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 
79-80. 

RG E núm. 811/87, relativa a la investigació a Son 
Mesquidassa de productes utilitzats per tractar les tapareres, 
OS núm. 5 (7 d' octubre), pago 80-81. 

RGE núm. 970/87, relativa al programa de lIet escolar, OS 
núm. 11 (11 de novembre), pago 286-287. 

RGE núm. 1064/87, relativa al Servei d 'Extensió Agraria 
d'Eivissa i Fonnentera, OS núm. 11 (11 de novembre), pago 
287-288 . 

Propos icions no de Ilei 
RGE núm. 1095/87, del Grup Parl amentari COS, re lativa 

a pesta equina, OS núm. 14 (27 de novembre), pago 476-477 . 

CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA, ALEXANDRE 
FORCADESlJUAN 

Projectes de !lei 
De pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

IIles Balears per al 1988, OS núm. 15 (2 de desembre), pago 
482-489,494-499,501-509,515-517 i 519; OS núm. 16 (28 i 
29 de desembre), pago 522-523, 525, 527-528, 540, 574, 582-
584, 586-587 i 589. 

Mocions 
RGE núm. 959/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de personal, OS núm. 7 (21 d' octubre), pago 
145-1 48. 

CONSELLERA D'EDUCACJÓ l CULTURA, MARJA 
ANTONIA MUNAR J RIUTORT 

Debat general sobre I'orientació política general del 
Govern de la comunitat auto noma de les lIIes Balears 

, OS núm. 10 (3, 4 i 5 de novembre), pago 269. 

Projectes de Ilei 
De pressuposts general s de la comunitat autonoma de les 

lIles Balears per_ al 1988, OS núm 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 551-552, 559-561,576-577 i 579 . 

Interpel'lacions 
RGE núm. 818/87, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a mesures de protecció del patrimoni monumental, 
cultural, historie i paisatgístic de les IlIes Balears, OS núm. 6 
(15 d 'octubre), pago 122 i 126. 

RGE núm. 849/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de normalització lingüística, OS núm. 8 (28 
d'octubre), pago 177-178 i 18 \. 

RGE núm. 1040/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a . política d'espOlts, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 353-354 i 357. 

RGE núm. 1045/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política esportiva, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 353-354 i 357. 

RGE núm. 1039/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d ' educació, OS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 359-360 i 363-364. 

Mocions ., 

RGE núm. 1054/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de norrnalització lingüística, OS núm. 11 (11 

de novembre) , pago 293-294. 
RGE núm. 1266/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'esports, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pago 456-457 i 459-460. 

RGE núm. 1274/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política esportiva, OS núm. 14 (27 de novembre), 
pago 468-470 i 472. 

Preguntes 
RGE núm . 861 /87, relativa al programa esportiu de la 

Conse ll eria de Cultura, OS núm . 8 (28 d'oclubre), pago 171. 

Q 
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RGE núm. 899/87, relativa al Conservatori Professional de 
Música d'Eivissa, DS núm. 8 (28 d 'octubre), pago 170-17l. 

RGE núm. 901/87, relativa als membres de la Comissió de 
Patrimoni Historico-Artístic, DS núm. 8 (28 d 'octubre), pago 
17l. 

RGE núm. 950/87, relativa a l'actitud de la Conselleria de 
Cultura respecte del muntatge " Paris a I'hora d'Europa", DS 
núm. 8 (28 d'octubre), pago 174. 

RGE núm. 956/87, relativa a I'informe sobre la conservació 
i enriquiment del Patrimoni Historie, DS núm. 8 (28 
d'octubre), pago 174. 

RGE núm. 1057/87, relativa al casal de Can Gelabert, OS 
núm. 11 (11 de novembre), pago 288-289. 

RGE núm. 1232/87, relativa al conveni Govem amb l 'OCB 
per a l'Edició de l'Enciclopedia de Menorca, DS núm. 14 (27 
de novembre) , pago 454-455. 

CONSELLER DE FUNCIÓ PÚBLlCA,JOAN SIMARRO 
1 MARQUÉS 

1 nterpel'lacions 
RGE núm . 821/87, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a política de personal , OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 
128-129i131. 

CONSELLER D'INDÚS"{RIA 1 COMER<;::, GASPAR 
OLIVER 1 MUT 

Projectes de lIei 
De pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

[Iles Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pag.639-642. 

Preguntes 
RGE núm. 798/87, relativa a un projecte de I1ei sobre 

ordenació del comen;: i superficies comercials, DS núm. 5 (7 
d'octubre), pago 78-79. 

CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACló 
DEL TERRlTORI, JERONI SAIZ 1 GOMILA 

Projectes de lIei 
De pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

Illes Balears per al 1988, OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 594-595, 614-615, 618 i 622-627. 

., 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 976/87, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projccte de !l ei d'edificis i instal' lacions fora d'ordenació, OS 
núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 341-342. 

RG E núm. 994/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 
Projecte de !lei d'edificis i instal ' lacions fora d'ordenació, DS 
núm. 12 (17 i 18 de Ilovembre), pago 344-345. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 763/87, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a política general de carreteres, DS núm. 5 (7 
d'octubre), pago 83-87 i 92-94. 

Preguntes 
RGE núm. 808/87, relativa a I'aprovació deIs ports 

esportius en tramit, DS núm. 5 (7 d'octubre), pag, 79. 
RGE núm. 841/87, relativa als proposits de salvar la caseta 

de Son Sintes, DS núm. 6 (15 d'octubre), pago 110-11l. 
RGE núm. 846/87, relativa als indicadors instaHats en 

can'eteres d'Eivissa, DS núm. 6 (15 d'octubre), pago 111. 
RGE núm. 902/87, relativa a les obres de Cala Estellencs, 

OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 135-136. 
RGE núm. 966/87, relativa als criteris generals de Ports 

Esportius, DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 172. 
RGE núm.l 967/87 , rel ativa a ['aprovació del Pla de 

s'Albufera des Grau, DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 172. 
RGE núm. 972/87, relativa a l'incompliment de la 

nOImativa en materia de publicitat a les voreres de les 
carreteres i autopistes, DS núm. 8 (28 d'octubre) , pago 172-
[73. 

RGE núm. 1191187, relativa a la paralització de les obres 
d'asfalt de la urbanització de Ca la'n Porter, OS núm. 12 (17 i 
18 de novembre), pago 322-323. 

RGE núm. 1192/87, relativa a la deficient senyalització i 
il luminació del tram de via de cintura, des de 1 'enlla¡;: de la 
carretera d'Inca fins a la d' Esporles, DS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 323. 

RGE núm . 1194/87, relativa al pla especial de protecció del 
maresme de Son BOl! (Alaior), DS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 323-324. 

RGE núm. 1195/87, relativa al projecte i execució de les 
obres d'asfalt deIs carrers de la Urbanització de Cala 'n Porter, 
DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 324-325. 

CONSELLER DE SANlTAT 1 SEGURETAT SOCIAL, 
GABRIEL OLIVER 1 CAPÓ 

Projectes de lIei 
De pressuposts generals de la comunitat autonoma de les 

Illes Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 629-632. 

Intcrpel'laciolls 
RGE núm. 887/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política d' acció social, DS núm. 8 (28 d'octubre), 
pago 184-186 i 189. 

Mociolls 
RGE núm , 1055/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política d'acció social, DS núm. 11 (11 de 
novembre), pago 297-298 i 300. 

Preguntes 
RGE núm . 844/87, relativa a la no representació real del 

Govern autonom en la Comissió Provincial d'Assistencia 
Social, OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 112-[ 13. 
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RGE núm. 858/87, relativa a la creació de serveis socials 
generals, DS núm. 7 (21 d'octubre), pago 136. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 890/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a construcció d'un nou hospital a l' i\la de Mallorca, 
DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 192-193. 

CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS, PIO TUR 
IMAYANS 

Projectes de lIei 
De pressuposts general s de la comunitat autónoma de les 

IIles Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pag.635-636. 

CONSELLER DE TURISME, JAUME CLADERA J 
CLADERA 

Debat general sobre política turística 
DS núm. 13 (24,25 i 26 de novembre), pago 384-386,391-

392,396-398,403-408,410,412-414,417,420,422,425-426, 
434-437,439,441-443 i 451. 

Projectes de lIei 
De pressuposts generals de la comunitat autónoma de les 

Illes Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pago 545-549. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 981/87, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de \lei de camps de golf, DS núm. 12 (17 i 18 de 
novembre), pago 329-331 i 333-334. 

Preguntes 
RGE núm. 847/8 7, relativa al conveni anual de la 

Conse\1eria de Turisme amb el Foment de Turisme d'Eivissa 
i Fonnentera, DS núm. 6 (15 d'octubre), pago 111-112. 

RGE núm. 968/87, relativa als criteris generals del Pla 
d'Ordenació Turística, DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 173. 

PRESlDENT DEL GOVERN, GABRIEL CAÑELLAS 1 
FONS 

Debat "General sobre I'orientació política general del 
Govern de la comunitat autonoma de les lIIes Balears 

DS núm. 10 (3, 4 i 5 de novembre), pago 206-214, 218-220, 
224,229-232,237-238,240 i 242. 

Debat general sobre política turística. 
DS núm. 13 (24, 25 i 26 de novembre), pago 374-380. 

VICEPRESIDENT DEL GOVERN, JOAN HUGUET 1 
ROTGER 

Debat general sobre I'orientació política general del 
Govern de la comunitat autónoma de les lIIes Balears 

DS núm. 10 (3, 4 i 5 de novembre), pago 246-248, 250-251, 
258-260 i 264-268. 

Debat general sobre política turística 
DS núm. 13 (24, 25 i 26 de novembre), pago 45l. 

Projectes de lIei 
De pressuposts generals de la cornunitat autonoma de les 

lIIes Balears per al 1988, DS núm. 16 (28 i 29 de desembre), 
pag.522,538-539,541-542,546-547,553,562,573-575,578, 
588-589, 610-q11 i 646. 

Preguntes 
RGE núm. 866/87, relativa a la creació d'una cornissió 

pennanent entre el G~vern autónoll1 i el Govern central, DS 
núm . 7 (21 d'octubre)~ pago 137-138. 

RGE núm. 900/87, relativa a les publicacions del BOCAIB, 
DS núm. 7 (21 d'octubre), pago 135. 

D'ALTRES 

PRESlDENT DEL CONGRÉS DEL DIPUTATS, FELIX 
PON S 1 JRAZAZABAL 

Sessió Solemne amb motiu de la visita oficial de l'Excm. Sr. 
President del Congrés deis Diputats, Sr. Felix Pon s 
Irazazábal 

DS núm. 9 (29 d' octubre), pago 199-201. 

TEMATIC 

- A-

Acció social (vegeu també Política d'-) 
DS núm. 11 (11 de novembre), pago 295 -307. 

Administració pública (vegeu Ús del catala a 1'-) 

Ajudes a explotacions agrícolcs 
DS núm. 5 (7 d'octubre), pago 79. 

Albufera des Grau (vegeu Pla de s'-) 

Arces naturals d'especial interes 
DS núm. 5 (7 d'octubre), pago 94. 

Autopistes (vegeu Publicitat a les \'oreres de les earreteres 
i-) 
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-B-

BOCAIB (vegeu Publicacions del-) 

-c-

Cabrera (vegeu Parc Nacional i Reserva Integral de ---) 

Cala 
Estellencs (vegeu Obres a-) 
en Porter (vegeu Obres a la urbanització de-) 

Camps de golf 
DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 326. 

Can Gelabert (vcgeu Casal de-) 

Callova, Sa 
OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 99. 

Carreteres (vegeu també Política de - i Publicitat a les 
voreres de les-) 

d' Eivissa 
OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 111. 

Casal de Can Gelabert 
DS n~m. 11 (11 de novembre), pago 288. 

Caseta de Son Sintes 
DS núm. 6 (15 d'octubre), pago 110. 

Cata la (vegeu Ús del- al' Administració Pública) 

Comissió 
de patrimoni historicoartístic 
DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 171. 
permanent entre el Govern autonom i el Govern central 
DS núm. 7 (21 d'octubre), pago 136. 
Provincial d' Assistencia Social 
DS núm. 6 (15 d'octubre), pago 112. 

Conselleria 
de Cultura (vegeu també Programa esportiu de la -) 
DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 173. 
de Turisme (vegeu Conveni de la - amb el Foment de 
Turisme d'Eivissa i Formentera) 

Consells insulars 
DS núm. 4 (1 d'octubre), pago 62. 

COlIservatori professional de música d'Eivissa 
DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 170. 

Construcció d'un nou hospital a Mallorca 
DS núm. 8 (28 d'octllbre), pago 190. 

Conveni 
de la Conselleria de Turisme amb el Foment de Turisme 
d'Eivissa i Formentera 
DS núm. 6 (15 d'octubre), pago 111. 
del Covern amb I'OCB 
DS núm. 14 (27 de novembre), pago 454. 

-D-

Dictamen sobre les regions insulars desfavorides 
DS núm. 11 (11 de novembre), pago 313. 

- E-

Edificis i insta~·lacions fora d'ordenació 
DS núm . 12 (17 i 18 de novembre), pago 338. 

Educació (vegeu Política d'-) 

Enciclopedia de Menorca 
DS núm. 14 (27 de novembre), pago 454. 

Enllumenat de la via de cintura (vegeu Senyalització i-) 

Esports (vegeu Política d'-) 

Estany d'Es Peix 
DS núm. 5 (7 d'octubre), pago 94. 

Exp.lotacions agrícoles (vegeu Ajudes a-) 

Extensió Agraria (vegeu Servci d'-) 

- F-

Fomcnt de Turisme d'Eivissa i Formentera (vegeu Conveni 
de la Conselleria de Turisme amb el-) 

-G-

Golf (vegcll Camps de ---) 

Govern (vegeu Conveni del- amb I'OCB) 
autonom (vegeu també Comissió permanent entre el
j el Govern central) 
OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 112. 
central (vegeu Comissió permanent entre el Govern 
autonom i el-) 

-H-

Hospital (vcgeu Construcció d'un nou - a Mallorca) 
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-1-

InstaHacions (vegeu Edificis i --- fora d'ordenació) 

-L-

Llei deis tercers canals 
DS núm. II (11 de novembre), pago 307. 

Llet escolar (vegeu Programa de-) 

-M-

Maresme de Son Bou (vegeu Pla especial de proteeeió del 
- ) 

- N -

Normalització lingüística (vegeu Política de-) 

Normes de qualitat i marca de qualitat per a las sobrassada 
DS núm. 5 (7 d'octubre), pago 80. 

- 0-

Obres 
a Cala Estellencs 
DS núm. 7 (21 d'octubre), pago 135. 
a la urbanitzaeió de Cala en Porter 
DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 322 i 324. 

OCB (vegeu Conveni del Govern amb 1'-) 

Ordenaeió del comer~ (vegeu Projeete de lIei sobre-) 

- p -

Pare Nacional i Reserva Integral de Cabrera 
DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 364. 

"París a I'hora d'Europa" 
DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 173 . 

Patrimoni 
historic 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 174. 
monumental, cultural, historie i paisatgístie (vegeu 
Protecció del-) 

Personal (vegeu Política de-) 

Pesta equina 
OS núm. 14 (27 de novembre), pago 473. 

Pla 
de s' Albufera d'es Grau 
DS núm. 8 (28 d'octubre), pago 172. 
especial de protecció del maresme de Son Bou (Alaior) 
OS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 323. 
d'ordenació turística 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 173. 
tecnic nacional de TV privada 
OS núm. 11 (11 de novembre), pago 307. 

Política 
d'acció social 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 181. 
OS núm. 11 (11 de novembre), pago 295. 
de carreteres 
OS núm. 5 b d'octubre), pago 81. 
OS núm. 6 (15 d'octubre), pago In 
d'educació 
OS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 357. 
OS núm. 14 (27 de novembre), pago 460. 
d'esports 
OS núm. 12 (17 i 18 denovembre), pago 348. 
OS núm. 14 (27 de novembre), pago 455 i 467. 
de normalització lingüística 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 175. 
OS núm. 11 (11 de novembre), pago 289. 
de personal 
OS núm. 6 (15 d'octubre), pago 127. 
OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 144. 
turística 
OS núm. 13 (24,25 i 26 de novembre), pago 374. 

Ports esportius 
OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 79. 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 172. 

Presencia militar nord-americana a Balears 
OS núm. 7 (21 d'octubre), pago 154. 

Pressuposts generals per al 1988 
OS núm. 15 (2 de desembre), pago 482. 
OS núm. 16 (28 i 29 de desembre), pago 522. 

Productes utilitzats per tractar les tapareres 
OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 80. 

Programa 
esportiu de la Conselleria de Cultura 
OS núm. 8 (28 d'octubre), pago 171. 
de lIet escolar 
OS núm. 11 (11 de novembre), pago 286. 

Projecte de lIei 

'. 

sobre ordenació del comer~ i superficies comercials 
OS núm. 5 (7 d'octubre), pago 78. 
de TV privada 
OS núm. 11 (11 de novembre), pago 307. 

2 
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Protecció del patrimoni monumental, cultural, historie i 
paisatgístic 

DS núm. 6 (15 d'octubre), pago 120. 
DS núm. 7 (21 d'octubre), pago 138. 

Publicacions del BOCAIB 
DSnúm. 7(21 d'octubre),pag.134. 

Publicitat a les voreres de les carreteres i autopistes 
DS núm. 8 (28 d ' octubre), pago 172. 

- R-

Regions insulars desfavorides (vegeu Dictamen sobre les-) 

- S -

Senyalització i enllumenat de la via de cintura 
DS núm. 12 (17 i 18 de novembre), pago 323. 

Servei d'Extensió Agraria d'Ei"issa i Formentera 
DS núm. 11 (11 de novembre), pago 287. 

Serveis socials generals 
DS núm. 7 (21 d'octubre), pago 136. 

Sobrassada (vegeu Normes de qualitat i marca de qllalitat 
per a la-) 

Son 
8011 (vegeu Maresme de-) 
Mesquidassa 
DS núm. 5 (7 d'octubre), pago 80. 
Sin tes (vegeu Caseta de-) 

Superfícies comercials (vegeu Projecte de lIei sobre 
ordenació del comen; i -) 

-T-

Tapareres (vegeu Productes utilitzats per tractar les-) 

Tercers canals (vegeu L1ei dels-) 

Turisme (vegeu Política turistica) 

TV privada (vegeu Pla tecnic nacional de - i Projecte de 
Ilei de-) 

-u-

Ús del catala a l' Administració Pública 
DS núm. 7 (21 d'octubre), pago 160. 

- V-

Via de cintura (vegeu Senyalització i enllumenat de la -) 

'. 
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